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ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ «WWF ΕΛΛΑΣ»
Δόθηκε στη δημοσιότητα η δωδέκατη ετήσια Έκθεση του «WWF Ελλάς», που
καλύπτει την περίοδο Ιουλίου 2015-Ιουλίου 2016.
Η ετήσια έκθεση εξετάζει τις εξελίξεις στη νομοθεσία, τις αποφάσεις των
δικαστηρίων και τις πολιτικές για το περιβάλλον και την ενέργεια. Συνολικά,
εκτιμάται πως η σημερινή Κυβέρνηση συνεχίζει να αψηφά την ιστορική ευκαιρία να
αποτελέσει η κρίση την αφετηρία για στροφή σε μια πραγματικά βιώσιμη και ζωντανή
οικονομία. Η αδράνεια, η «τάση τακτοποίησης» παρανομιών, η πολύ κακής ποιότητας
νομοθέτηση και η αδιαφάνεια κοστίζουν στη χώρα μας πολλά εκατομμύρια ευρώ και
της στερούν τη βάση για μια βιώσιμη και δίκαιη έξοδο από την κρίση.
Μεταξύ των άλλων η Έκθεση διαπιστώνει:
1. Νέες σημαντικές καταδικαστικές αποφάσεις του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής
Ένωσης επιβάλλουν στη Χώρα μας τσουχτερά χρηματικά πρόστιμα για πλημμελή
διαχείριση των επικίνδυνων και των αστικών αποβλήτων.
2. Συνεχιζόμενη υποβάθμιση του Σώματος Επιθεωρητών Περιβάλλοντος (ΣΕΠΔΕΜ) και
γενικότερα του συστήματος περιβαλλοντικών ελέγχων. Το Σώμα είναι η μόνη
υπηρεσία του ΥΠΕΝ που δεν εντάχθηκε στη χρηματοδότηση του ΕΣΠΑ 2014-2020,
παρόλο που κατατέθηκαν σχετικές προτάσεις.
3. Αβεβαιότητα για το μέλλον των φορέων διαχείρισης, καθώς δεν έχει καθοριστεί
ακόμη το σύστημα διοίκησης των προστατευόμενων περιοχών.
4. Κινητικότητα στο κεφάλαιο της θεσμικής θωράκισης των προστατευόμενων
περιοχών, με την ίδρυση του πρώτου θαλάσσιου καταφυγίου άγριας ζωής γύρω από τη
Γυάρο, την πρόταση του ΥΠΕΝ για αύξηση του δικτύου θαλάσσιων περιοχών Natura
2000 και την τοποθέτηση – έστω και με καθυστέρηση - σε δημόσια διαβούλευση των
διαταγμάτων για τα εθνικά πάρκα Δαδιάς, Ροδόπης και Σαμαριάς.
5. Νέο γύρο στη νομιμοποίηση της παράνομης δόμησης, που αν ευοδωθεί, θα
επιτρέψει ‘τακτοποιήσεις’ παράνομων οικισμών ακόμα και μέσα σε δασική γη.
6. Απίστευτες παλινωδίες στο μείζον ζήτημα της έγκρισης αδειών χρήσης αιγιαλού
και παραλίας: παροχή οριζόντιας «σύμφωνης γνώμης» του Υπουργείου Περιβάλλοντος
για παραχωρήσεις δικαιώματος χρήσης, ακόμα και σε προστατευόμενες περιοχές.
7. Αποτελεσματικότητα των κινητοποιήσεων για την απόσυρση της προταθείσας
ρύθμισης που ανοίγει τον δρόμο για τις νομιμοποιήσεις αυθαίρετων οικισμών σε
δασική γη.
8. Εντεινόμενη αδιαφάνεια στη λειτουργία του Πράσινου Ταμείου, καθώς για πρώτη
χρονιά δεν έχει ακόμα δημοσιευθεί οικονομικός απολογισμός.
9. Σοβαρές αδυναμίες στην παρακολούθηση και τη διαχείριση των υδάτων, όπως και
συνεχιζόμενα προβλήματα στην ποιότητα της ατμόσφαιρας, με ανύπαρκτες ή δειλές
διοικητικές και νομοθετικές αντιδράσεις.
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10. Σταθερότητα στην αρνητική στάση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επί του αιτήματος
επαναλειτουργίας της Πτολεμαϊδας ΙΙΙ, της παλαιότερης και μιας από τις πιο
ρυπογόνες λιγνιτικές μονάδες της ΔΕΗ, παρά την επιμονή του αρμόδιου Υπουργείου
Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
11. Η ΔΕΗ, σε πείσμα της κοινής λογικής και της περιβαλλοντικής και οικονομικής
βιωσιμότητας, δαπανά 400 εκατομμύρια ευρώ για να ξεκινήσει την κατασκευή της
νέας, πανάκριβης λιγνιτικής μονάδας «Πτολεμαΐδα V», και ταυτόχρονα υπογράφει
μνημόνιο με κινεζική εταιρεία για την κατασκευή και δεύτερης νέας μονάδας, της
«Μελίτη ΙΙ», με φόντο την ιστορική συμφωνία για την αντιμετώπιση της κλιματικής
αλλαγής στο Παρίσι.
Δείτε εδώ το πλήρες κείμενο της 12ης ετήσιας Έκθεσης του «WWF Ελλάς».
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